
Anholdelsen af 13 personer i en sag om bestikkelse i Region Sjælland har på ny 
skabt fokus på bestikkelse inden for det offentlige. Grænsen mellem bestikkelse 
og lovlig modtagelse af gaver og andre goder kan være svær at drage. Denne 
artikel giver et overblik over de forvaltnings retlige og strafferetlige regler om 
bestikkelse, og over hvilke konsekvenser det kan have at modtage bestikkelse. Vi 
giver også nogle enkle forholds regler, som kan forebygge, at der opstår 
uhensigtsmæssige situationer.

FORVALTNINGSRETTEN INDEHOLDER 
IKKE REGLER OM BESTIKKELSE
Derfindesikkegenerelleforvaltnings
retligeregler,somregulererspørgs
måletombestikkelse.

Denforvaltningsretligereguleringaf
offentligtansattesmodtagelseafgaver
mv.erderforudledtafdegenerelle
forvaltningsretligeprincipper,som
gælderforalleansatteidenoffentlige
sektor.Formåletmeddisseprincipper
eratsikrelovligogrigtigforvaltning.
Princippernebidragertilatsikre
borgerenstillidtilforvaltningen
gennemsikkerhedfor,atforvaltningen
træfferafgørelserpåetsagligtgrundlag
oguafhængigtafpersonligeog
økonomiskeinteresser.

Hovedreglen: Modtag ikke gaver
Personalestyrelsenharivejledningom
godadfærdidetoffentligefra2007
angivetoverordnederetningslinjerfor
offentligtansattesmodtagelseafgaver
mv.Vejledningenersuppleretmedet
notatfra2010.Ifølgedisseretningslinjer
erdetudgangspunktet,atoffentligt

ansatteikkemåmodtagegavereller
andrefordelefraprivateiforbindelse
medarbejdet.Somoffentligtansatbør
manafviseethverttilbudherom.Dog
kanenoffentligtansatacceptere
sædvanligelejlighedsgaverved
fødselsdage,jubilæer,afskedmv.,
beskednegaverfraforretnings
forbindelservedhøjtidersamt
taknemmelighedsgaver,hvordetvil
væreuhøfligtikkeattageimodgaven.

Hvad siger Folketingets Ombudsmand?
FolketingetsOmbudsmandharadskillige
gangeudtaltsigomlovlighedenaf
offentligtansattesmodtagelseaf
forskelligegaverogfordele,senestto
gangeiforåret2015.

Denførsteudtalelsebehandlede
lovlighedenafdeltagelseiet
DRarrangementmedprivate
ledsagere1fortremedarbejderei
StyrelsenforSlotteogKultur
ejendomme,somstilledeenejendomtil
rådighedforDRtiletfødselsdags
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arrangement.Medarbejdernes
deltagelsevaraftjenstligkarakterog
varderforikkekritisabel.Iforbindelse
medsagenindhentedeombudsmanden
enudtalelsefraModerniserings
styrelsen,sombl.a.udtalte,atprivate
ledsageresomudgangspunktselvskal
betaleforderesdeltagelseieventuelle
arrangementer,hvorenoffentligansat
deltagersomfølgeaftjenestelige
forhold.Ombudsmandenerklæredesig
enigidetteogfremhævedeiden
forbindelsedeforvaltningsretlige
principper,sombl.a.skalsikretillidtil
offentligtansattesupartiskhed.

Iforbindelsemedombudsmandens
behandlingafsagenmeddelteKultur
ministerietombudsmanden,atministeriet
villeanmodeStyrelsenforSlotteog
Kulturejendommeomatændrestyrelsens
retningslinjerformodtagelseafgaver.
Retningslinjerneskulleikkeindeholde
enfastminimumsgrænse,somdetvar
tilfældet,mensikre,atderblevudøvet
etkonkretskønihvertenkelttilfælde.

Idenandenudtalelse2forholdtombuds
mandensigtil,omenhospitalsdirektør
ledsagetafsinkonelovligtkunne
modtageenprivatfrokostinvitationfra
enambassadør,hvismorlåindlagtpå
hospitalet.Ombudsmandenudtalte,at
deltagelsensomdetaltovervejende
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udgangspunktburdehaveværetafvist
afhospitalsdirektøren.Situationenvar
dogusædvanlig,konfliktfyldtogsærligt
ressourcekrævende,ogombudsmanden
fandtderfor,somfølgeafkonkrete
omstændigheder,ikkegrundlagforat
kritiseresituationen.

Ogsåidennesagudtalteombuds
manden,atlovlighedenafengaveeller
andenfordelaltidafhængerafenkonkret
vurdering.

STRAFFELOVEN
Detervigtigtatsondremellemstraffe
retligeogforvaltningsretligefølgeraf
bestikkelse,dadisseikkenødvendigvis
følgesad.Detkanforekomme,aten
person,sommodtagerengaveeller
andenfordel,udenathandlingener
omfattetstraffelovens§144,kanhandle
istridmedforvaltningslovenogde
almindeligeforvaltningsretligeprincipper,
herunderprincippetomoffentligt
ansatteshabilitet.

Bestikkelseafoffentligtansatteer
kriminaliseretigennemstraffelovens
§§122og144medenstrafferammepå
6år.Bestemmelsernedækkersamme
forseelse.Straffelovens§122gøraktiv
bestikkelsestrafbart;denperson,som
yderbestikkelse,straffes.Denperson,
sommodtagerbestikkelse,kanstraffes
efterstraffelovens§144ompassiv
bestikkelse.

Deterkunoffentligtansatte,derkan
straffesforatmodtagebestikkelse
efterstraffelovens§144.§144omfatter
personer,derhandleri“… dansk, 
udenlandsk eller international offentlig 
tjeneste eller hverv…”. Derimoderder
ikkebegrænsningerfor,hvemderkan
straffesforatydebestikkelseefter
straffelovens§122.

Demestindlysendetilfældeafbestikkelse
vedrørerøkonomiskefordele,f.eks.
kontantepengebeløb.Deterdogikke
kunmodtagelseaføkonomiskefordele,
derstraffesefterstraffelovens§144.
Alleformerforgoderogfordeleersom
udgangspunktomfattet.Dettekan
f.eks.væreinvitationertilarrangementer
ogrejser,deltagelseiprivatarrangerede
kursersamtpersonligegentjenester,
f.eks.engavetildenansatteshustru.

BESTIKKELSE I FORBINDELSE MED 
UDBUD
Nårenoffentligordregiver(kommune,
ministeriummv.)indgåraftalerefter
udbud,erdeenkeltemedarbejderehos
ordregiver(også)underlagtstraffelovens
regleromforbuddetmodatmodtage
bestikkelse.

Derudovereroffentligeordregivere
naturligvisforpligtettilatoverholdede
almindeligeudbudsretligeprincipper,
herunderprincipperneomligebehandling,
gennemsigtighedogproportionalitet.

Bestikkelseiforbindelsemedudbuds
processerharstorekonsekvenserfor
denprivateleverandør.Enoffentlig
ordregivervilværeforpligtettilat
udelukkevirksomheder,dertidligere
harværetdømtforbestikkelse.Dette
viltilligegældeefterikrafttrædelsenaf

dennyeudbudslov.Offentligeordre
giverevilogsåværeforpligtettilat
udelukkevirksomheder,hvoretmedlem
afbestyrelsen,direktionenellertilsyns
rådettidligereharværetdømtfor
bestikkelse.

ANSÆTTELSESFORHOLD
Somnævntkandetværesværtat
afgøre,hvaddererrigtigtogforkert,
nårmansommedarbejdertilbydereller
fårtilbudtengaveellerandenfordel.
Detgælderbådefordenoffentligt
ansatte,sommodtagertilbuddet,og
denprivatansatte,som–bevidsteller
ubevidst–giverettilbud,der
overskridergrænserne.

Bådeenovertrædelseafreglerneom
modtagelseafgaverogovertrædelse
afarbejdsgiverensretningslinjerforat
ydegaveransesforenmisligholdelse
afansættelsesforholdet.

Foratundgåusikkerhedogrisikofor
overtrædelseafreglernekanbåde
privateogoffentligeorganisationer
medfordelfastsætteklareogpræcise
retningslinjerfor,hvilkegaverdenansatte
mågive,henholdsvismodtage.
Retningslinjernekanogsåmedfordel
beskrive,hvordanenmedarbejderskal
agere,nårretningslinjerneikkebliverfulgt.

Iensagfra2007havdeenborger
testamenteretsinformuetilfiresocial
ogsundhedshjælpere.Kommunen
orienteredemedarbejderneom,atdet
villeværeuforeneligtmedderes
ansættelseatmodtagearven,ogat
modtagelsevillemedføreafskedigelse.
Damedarbejdernemodtogarven,blev
dederforafskediget.Kommunenblev

frifundetveddenefterfølgendesag
vedArbejdsrettenmedhenvisningtil,
atdetvarenfølgeafansættelses
forholdet,atoffentligtansatpleje
personale,bortsetfrabeskedne
erkendtligheder,ikkemåmodtage
gaverellerarvefterdepersoner,som
deyderbistand.

Mangelpåinternereglerindebærer
ikke,atmedarbejderenkanmodtage
gavermv.udenbegrænsningoguden
ansættelsesretligsanktion.Somnævnt

gælderdestrafferetligeogde
forvaltningsretligereglerforalle
offentligtansatte.Formåletmed
retningslinjereraleneatskabeklarhed
ogatpræciseren

BESTIKKELSEAF
OFFENTLIGTANSATTE
–HVORGÅRGRÆNSEN?

5 GODE RÅD TIL ARBEJDSPLADSENS RETNINGSLINJER 
FOR AT UNDGÅ BESTIKKELSE
RETNINGSLINJERNE BØR 

1.Væreklartformuleretmedkonkreteeksempler
2.Værelettilgængelige
3.Løbende blivegenopfrisketoverformedarbejderne
4.Indeholdeprocedurerformedarbejderen,sombliveropmærksompå

bestikkelse(tilbudtafellertilkollegaer)
5.Indeholdeprocedurerformedarbejderen,somfårtilbudtbestikkelse
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